
95 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ψήφισμα 

Εξοχότατο Γενικό 

Γραμματέα Ο.Η.Ε. 

κ. Πέρεζ Ντε Κουεγιόρ 

Εξοχότατε, 

Με τnν ευκαιρία τnς Ε' Αντικατοχικnς 

Πορείας προς τnν κατεχόμενn περιοχn Κυ

θρέας, που οργάνωσε το Προσφυγικό Σωμα

τείο 'ΈΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ", σε συνεργασία με 

τn Συντονιστικn Επιτροπn Περιοχnς Κυθρέας 

σnμερα Κυριακn 3 ΝΟεμβρίου 1991, 17 χρό
νια μετά τnν τουρκικn εισβολrl και τον ξερι

ζωμό 200,000 Ελλnνοκυπρίων από τις πατρο
γονικές τους εστίες, ομόφωνα εγκρίθnκε το 

παρόν ψnφισμα με το οποίο υποβάλλουμε 

στnν γμετέρα Εξοχότnτα τα πιο κάτω: 

1. Απαιτούμε τnν τοποθέτnσn του Κυπρια
κού προβλrlματος στnν πραγματικn του 

βόσn, σαν θέμα εισβολrlς και κατοχnς και 

όχι σαν θέμα διακοινοτικnς διαφοράς με

ταξύ Ελλnνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 

2.. Αξιούμε τπν επιστροφn όλων των προ

σφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες 

τους, σε συνθnκες ασφάλειας, σε μια 

Κύπρο ελεύθερn και ενιαία, πατρίδα 

όλων των Κυπρίων με κατοχυρωμένα τα 

ανθρώπινα δικαιώματα για εγκατόστα

σn, ιδιοκτnσία και ελεύθερn διακίνnσn, 

χωρίς Τουρκικό στρατεύματα και εποί

κους. 

3. Απαιτούμε αποτελεσματικές διεθνείς εγ
γυnσεις χωρίς το δικαίωμα μονομερούς 

επεμβάσεως. 

4. Απαιτούμε από το Συμβούλιο Ασφαλείας 
να πόρειπρακτικό μέτρα για εφαρμογn 

των ψnφισμότων του Ο.Η.Ε. και του Συμ

βουλίου Ασφαλείας, που έχουν εκδοθεί 

κατά καιρούς για τnν Κύπρο, για επανένω-

3 Νοεμβρίου 1991 

σn τnς μόνnς Ευρωπσϊκnς χώρας που 

είναι διαιρεμένn. 

5. Ζnτούμε όμεσn διακρίβωσπ τnς τύχnς και 

ανεύρεσnς των αγνοουμένων και aνθρω

πιστικές συνθnκες διαβιώσεως των εγ

κλωβισμένων. 

6. Βεβαιούμε πως n δικn μσς πλευρό είναι 
έτοιμn να καθnσει σε συνομιλίες αφού 

πεισθεί με ενδείξεις πως n τουρκικn πλευ
ρό έχει εγκαταλείψει τnν αδιόλλσκτn 

στόσn τnς και προσέρχεται για ουσιαστι

κό διάλογο. 

7. Απορρίπτουμε τους όρους Ντενκτάς για 

"εκ περιτροπnς Προεδρία", για _"πολιτικn 

ισότnτα" "κυριαρχία" και "συνεταιρισμό" 

ως εντελώς απαράδεκτους. 

8. Ελπίζουμε πως τώρα με τις προσπάθειες 

για ενοποίnσn τnς Ευρώπnς και τn δn

μιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκού σπιτιού, τα 

Ηνωμένα Έθνn και ολόκλnρn n ανθρωπό
τnτα δεν θα επιτρέψουν το διαμελισμό 

τnς μικρnς μας πατρίδας Κύπρου. 

Κατά εντολrl τnς Συγκέντρωσnς 

(Χρ.Πέτσας) Πρόεδρος Σωματείου 

"Ελεύθερn Κυθρέα" 

Κοινοποίnσn: 

1. Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνων στnν Κύπρο. 

2. Πρόεδρο Κυπριακnς Δnμοκρατίας 

3. Πρόεδρο Ελλάδας 

4. Πρωθυπουργό Ελλάδας 

5. Πρέσβεις των 5 μονίμων -μελών του Συμ
βουλίου Ασφαλείας στnν Κύπρο. 




